
REFERAT fra styremøte (mail) 2.8.2016 
Henvendelse fra NKK angående gruppe for tiltak i forhold til kortsnutede hunder med 

pusteproblemer 

Denne saken ble kort drøftet i siste styremøte for sommeren. Grunnen ferieavvikling ble saken 

sluttbehandlet via e-mail. 

Bakgrunn: NKK innbød først «de mest kortsnutede rasene» til et møte. Deretter fikk noen andre 

raseklubber, bl.a. Cavalierklubben mail fra NKK. I den forbindelse skrev NKK at vi fikk samme 

henvendelse som de andre klubbene, selv om dette kanskje er mest aktuelt for de mest kortsnutede 

rasene  

Vi ble først innbudt til et orienteringsmøte i juni, der Aud og Kari deltok. I etterkant av dette møtet 

ble alle raseklubber som hadde vært invitert til orienteringsmøtet invitert til å delta i en 

arbeidsgruppe for kortsnutede hunder (der problemene skal kartlegges nærmere og avlstiltak 

utredes). 

Styret var delt i denne saken. 

Et flertall på 3 medlemmer mente at vi ikke skal delta i dette arbeidet nå. Begrunnelsen for dette var:  

«Pusteproblemer er ikke er vanlig på rasen, og selv om vi er på listen for BSI (der er vi også oppført av 

andre grunner), blir det galt å sette fokus mot noe som er et så lite problem der vi er nå, Vi har også 

andre flere store og krevende helseutfordringer i rasen som vi først må ta tak og komme videre på, 

først og fremst gjelder det hjerter, men SM må også ha fokus. Dessuten har vi et RAS-dokument som 

vi er bundet av, og som er godkjent av NKK, der har vi har prioritert tiltakene våre. I RAS-dokumentet 

er ikke pusteproblemer nevnt, annet enn at det som er påpekt i BSI er tatt inn som et vedlegg. 

Derimot pekes det på diverse andre helsetiltak for cavalier som vi må ta tak i.» 

 

Et mindretall på 2 medlemmer mente at vi skal delta i dette arbeidet nå, delvis fordi de mente det er 

viktig å følge opp aktuelle helseaktiviteter for rasen som NKK igangsetter, dels fordi andre 

sykdomsproblemer ikke bør hindre oss i å kartlegge og utvikle tiltak for nye mulige helseproblemer.  

 

Med 3 mot 2 stemmer ble det altså vedtatt at Cavalierklubben ikke deltar i denne arbeidsgruppen. 

 

Referent, 

Aud Schønning 

 

 

PROTOKOLLTILFØRSEL 
VEDR.: INNBYDELSE TIL Å DELTA I ARBEIDSGRUPPE VEDR. KORTSNUTEPROBLEMATIKK FRA NKK 

Norsk Cavalierklubb ble invitert til å delta i ovennevnte gruppe fra NKK.   Styret var delt i spørsmålet 

om å delta i denne gruppen. Etter avstemming ble det flertall MOT at vår klubb deltar i denne 

arbeidsgruppen. 3 styremedlemmer stemte i mot å delta. 

Vi mener dette strider mot våre lover: 



§1-2 Formål 

Norsk Cavalierklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, 

samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte 

hunderase. Norsk Cavalierklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av 

hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og 

rasenes sunnhet. 

I tillegg: 

§4-3 Styrets oppgaver er å 

 lede klubben mellom årsmøtene 

 velge Nestleder blandt styremedlemmer 

 avholde årsmøte 

 drive klubben i samsvar med klubbens formål 

 gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 

 oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer 

for           særkomiteer, eventuelt redaktør 

 søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen 

 velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 

 oppnevne representant til NKK’s representantskap (RS) 

I tillegg henvises til vårt RAS-dokument hvor det ligger en graf fra AGRIA hvor vår rase 

ligger langt over andre raser når det gjelder Respiratory/Lower samt Respiratory Upper. I 

tillegg har vi dette oppført på rasens BSI.  

At dette ikke er det største problemet rasen sliter med, bør ikke være en grunn til å ikke delta. 

Her kan klubben være med å ta med seg lærdom. Ut i fra denne lærdom, videreformidle ut til 

våre oppdrettere slik at ikke dette blir et større problem for vår rase enn det er pr. i dag. 

 Kari Skarpsno/Janne Larssen 

 

 

 

 


